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درو ميزان تحقق شكاف جنسيتي ابعاد * برنامه سوم توسعهكاهش آن

 ***سميرا كلهر، **سهيال صادقي فسايي

ميتجربيات بين:چكيده و توسعه عدالت جنسيتي زمينهالمللي نشان ساز دستاوردهاي دهد كه پيشرفت

بهايتوسعه ان بوده، و حقوق . استساني براي همه افراد شدهطوري كه خود موجب تقويت استانداردهاي زندگي

ترين حقوق بشر، بلكه براي كاهش فقر، باال امروزه اهميت تساوي جنسيتي نه تنها به عنوان يكي از اساسي

و ثبات اقتصادي مورد تأكيد قرار گرفته اس از طرفي رابطه ميان.ترفتن استانداردهاي زندگي، رشد مناسب

و برابري نيز بديهي دموكراسي، ميبه توسعه براي رسيدن به اين امر انجام اصالحات ساختاري جهت. رسدنظر

و اجتماعي امري ضروري است وبي. افزايش مشاركت زنان در زندگي سياسي ترديد حمايت از نقش زنان

و  و تحصيالت، كنترل داوطلبانه رشد جمعيت تقويت آن در جامعه موجب بهبود بهداشت، باالرفتن سطح سواد

كلبه و توزيع عادالنهطور ميي بهبود رشد اقتصادي هاي گذشته در همين راستا در طي دهه. گرددي منافع

و بسياري از كشورهاي جهان بر روي كاهش شكاف  و منزلت زنان ايجاد شده تغييرات عميقي در رابطه با نقش

و تأمين اجتماعي به توافق كامل رسيدهجنسيتي در امر  به. اندتحصيالت، بهداشت، اشتغال شواهد مربوط

است اما هاي بلندي برداشته شدههاي جنسيتي گام حاكي از آن است كه اگر چه در راستاي كاهش شكافايران
و اجبارهاي توسعه  و موانع به فشارها و مشكالتي روبرو هستند؛ برخي از اين مشكالت هنوز زنان با مسائل

و سنتبرمي ميهايگردد اما بخشي نيز به فرهنگ و مرتفع شدن . باشد حاكم مرتبط است كه قابل اجتناب

بهو ضرورت كاهش شكافها از حيث تأكيد بر شاخصساله سوم توسعهبرنامه پنج هاي جنسيتي نسبت

مي برنامه هاي مذكور ها شكاف مطالعه حاضر نشان داده است كه در بسياري از زمينه. شود هاي پيشين آن متمايز

مي. هاي جنسيتي كمتر شده است نيز تفاوت در سطح استانيو .كند اما در زمينه اشتغال قضيه فرق

، زنان، شكاف جنسيتي، نابرابري، تأمين اجتماعي برنامه سوم توسعهآموزش، اشتغال،: كليديهاي واژه

و بهداشت .استاني، سالمت

و اين* و در آن چهار زمينة آمـوزش، اشـتغال، بهداشـت و تحقيقات زنان انجام گرفته مقاله برگرفته از پژوهشي است كه توسط مركز مطالعات
.تأمين اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است
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 مقدمه

هـايه جامعـه بـه يكـي از اولويـت، توجه به نقش زن در توسـع بيستم ميالدي از اوايل دهه هفتاد قرن

شد نهادهاي بين  مي. المللي تبديل هاي جنسيتي بـر اثـر توسـعه اقتـصادي شد كه نابرابري پيش از آن تصور

و كم مي  كم زايل كم معلوم شد كه كوشش براي رفع اين نابرابري نيـز شود، اگرچه اين تصور درست بود، اما

و خوبي براي توسعه مي و اجتماعي باشد، بنابراين رابطه متغتواند محرك مناسب يـرو بهبود شرايط اقتصادي

و توسعه اقتصادي  و نمي اجتماعي، رابطه-شكاف جنسيتي توان صرفاً براي توسعه اقتصادي اي دوسويه است

و اميد داشت كه يكي از محصوالت آن كاهش شكاف برنامه ريزي هاي جنسيتي باشد، بلكه برنامه ريزي كرد

مي اين شكافبراي كاهش و تقويت كند ها نيز به نوبه خود .تواند توسعه اقتصادي را تسريع

هاي گوناگون موضوعي پيچيده وابسته بودن كاهش شكاف جنسيتي نسبت به توسعه اقتصادي در عرصه

آنو ناشناخته نيست زيرا هنگامي كه تغييرات اجتماعي را بررسي مـي  و مهـم در كنـيم سـه فرآينـد اصـلي

اي از جملـهـ اقتصادي است كه مجموعه تغييرات به هم پيوسته توسعه اجتماعي،فرآيند اول. هستندمشهود 

و ارتباطـات گـسترده  و اميد به زندگي، رفـاه مـادي بيـشتر و پيچيـدگي رشد توليد، بهبود سطح بهداشت تـر

گس. آورد اجتماعي بيشتري را به همراه مي  ترش تحرك اجتمـاعي فرآيند دوم تغييرات ارزشي است كه موجب

و شبكه تعامل انسان  هم ها مي) غير اقتدارگرايانه(تراز هاي و به ظهور ارزش در جامعه هاي جديدي منجر شود

را مي مي ارزششود كه آنها دهاي سياسي جامعـهو سومين فرآيند عمده نيز به نها توان ناميد هاي بيان نفس

.ك.ر( افزايش چشمگير اعمال دموكراتيـك در جوامـع اسـت بارزترين پيشرفت در اين زمينه.شود مربوط مي 

).4و1382:3ولزل،

و شكاف جنسيتي ضرورتاً كم مي و تحول مذكور حدي از تبعيض و اين در هر يك از مراحل توسعه شود

كننده براي تعيين وضـعيت جامعـه مـورد نظـر از حيـث گيري هاي اندازه ترين شاخص شكاف به يكي از مهم 

و پيشرفت تبديل مي سطح توسع  ميه و عميق بودن آن نيز به نوبه خود تواند موجـب تـأخير يـا كنـدي شود

و پيشرفت شود و سير تحول .حركت



و ميزان تحقق آنابعاد شكاف جنسيتي 7 در برنامه سوم توسعهكاهش

و بهره تر موقعيت توزيع عادالنه و مردان موجب رشد اقتصادي و منابع ميان زنان مي ها . گـردد وري بيشتر

مي بررسي مقايسه كه اي كشورها نشان كننـد از نـرخ گذاري مـي در آموزش دختران سرمايه دهد، كشورهايي

).274-1381:275بانك جهاني،(رشد اقتصادي باالتري برخوردارند 

و مردان، بخشي از نظام اخالقي هـر اجتمـاع را تـشكيل هم و نقش زنان چنين هنجارهاي مربوط به حقوق

و نهادهاي ديگر مي بر» از جمله نهادهاي دولتي«دهند بـراياي هاي آگاهانـه چنانچه تالش. گيردمي را نيز در

).272:همان(شوند پرهيز از نابرابري صورت نگيرد، اين هنجارها موجب گسترش نابرابري جنسيتي مي

و عامليت هـا بـهو در اين زمينه هدف زنان شكل گرفتهبحث رفع تبعيض جنسيتي بر پايه توانمندسازي

و كانون توجهاهتدريج تكامل يافت  و بر آن تأكيد» گرا رفاه«ند بسط يافت تا نقش عامليت زنان را در برگرفت

زن. ورزيد به ديگر به شـود، بـه شان نگريـسته نمـي كنندگان منفعل كمك براي ارتقاي رفاه صورت دريافتها

زن ها به طور فزاينده زن و نيز خود  ها به صورت عوامل فعال بـراي ايجـاد تحـول نگريـسته اي توسط مردها

مي هاي اجتماعي گان پوياي دگرگوني كنند صورت ترويجبه. شود مي را كه و مردان هـر دو توانند زندگي زنان

).262-1381:263سن،(متحول سازند 

و نرخ مشاركت آنان به ويژه در نيروي كار كمابيش بـه رونـدي عمـومي در همـه تحول در جايگاه زنان

 سـال در سـال15 درصد براي زنـان بـاالي7/44ديه اروپا از رقم كشورها تبديل گرديد، براي مثال در اتحا 

از. رسيده است 1993 درصد در سال6/60 به رقم 1973 7/68 بـه7/50 اين تغييرات براي آمريكاي شمالي

ص 1380مانوئل كاستلز،(در همان فاصله بوده است اين روند در كشورهاي جهـان سـوم ). 198، جلد سوم،

و تبعـيض يكي از داليل اين روند را مي ). 202-203:همان( است نيز كمابيش مشهود  توان وجـود نـابرابري

مي. دانست و تبعيض موتور محرك ارتقاي اجتماعي پـذيري شود؟ انعطاف چگونه در اين مورد خاص نابرابري

و نيز دستمزد كمتر آنان در مشاغل يكسان، موجب افزايش تقاضا براي اشتغال آنـان مـ  ويبيشتر زنان شـود

مي همين امر به نوبه خود زمينه .شود ساز ارتقاي جايگاه اجتماعي زنان در جامعه

هـاي بندي كشورها را برمبنـاي شـاخص المللي رتبه نحوي است كه نهادهاي بين اهميت شكاف جنسيتي به

م توسعه انساني، برحسب جنسيت نيز تعديل مي  و كـشورها را از حيـث شـاخص جديـد بـا يكـديگر قايـسه كنند

هاي توسعه انساني را بـا هاي توسعه انساني است، با اين تفاوت كه شاخص كنند، اين شاخص همان شاخص مي

و مردان در برخورداري از آنهـا تعـديل مـي  از. كننـد توجه به اختالف زنان و زنـان يكـي تفـاوت ميـان مـردان

تقريبـاً در همـه نماگرهـاي. اسـت ها در درون ارزش كلي شاخص توسعه انساني يـك كـشور ترين تفاوت مهم
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تـر زنـان شـناختي عمـر طـوالني به استثناي اميد به زندگي، آن هم در سايه داليل زيست(ـ اقتصادي اجتماعي

).1374:50، 1994گزارش توسعه انساني،(مردان عموماً در وضعيتي بهتر از زنان قرار دارند) نسبت به مردان

 طرح تحقيق

 شيوه گردآوري اطالعات
و كتابخانه و منابع اصلي آن گزارش مطالعه حاضر از نوع اسنادي بـ اي است ويـژهههـاي رسـمي دولتـي

و برنامه گزارش و درمان، سـازمان تـأمين اجتمـاعي، هاي سازمان مديريت ريزي، مراكز آمار، وزارت بهداشت

و نيز سازمان و امور اجتماعي م وزارت كار و ج سسات بينؤها و يونسكو المللي مثل بانك .باشدميهاني

 اهداف پژوهش
:1توان به شرح زير برشمرد اهداف پژوهش را مي

وـ ارزيابي تأثير اجراي برنامه سوم توسعه بر شرايط زنان در زمينه الف هاي بهداشـت، آمـوزش، اشـتغال

و استاني. تأمين اجتماعي .2در سطح ملي

و ميـزان تحقـق آن در هاي جنسيتي برنامه سوم توسعه اقتـصاـ بررسي هدفب ـ اجتمـاعي كـشور دي

و استاني .سطح ملي

هاي متداول توسعه انساني زنان ايران با ديگر كـشورهاي جهـان شـامل كـشورهايـ مقايسه شاخصج

و توسعه  و ارايه شاخص منطقه خاورميانه، در حال توسعه هـاي جنـسيتي جديـد بـراي ارزشـيابي سـطح يافته

.توسعه زنان

 ابعاد پژوهش
و در چهـار زمينـه 1384و در صورت وجود اطالعات تا سال 1378-1383ژوهش حاضر در بازه زمانيپ

و استاني انجام مي و تأمين اجتماعي در سطح ملي .شود بهداشت، آموزش، اشتغال

و چشم بررسي هدف-1 ـ اجتماعي جـزو ساله كشور نيز در صـورت وجـود اطالعـات الزم20انداز هاي جنسيتي برنامه چهارم توسعه اقتصادي
وجـود) سال شروع برنامه چهـارم(1384 بود كه به علت فقدان اهداف كمي از مطالعه حذف شده است، اما در مواردي كه اطالعات سال اهداف

.داشته، به آنها نيز اشاره شده است
اCvهاي جنسيتي از ضريب هاي استاني از حيث شاخص براي سنجش كاهش يا افزايش نابرابري-2 ست به عبـارت ديگـر مقـدار استفاده شده

Cv و انتهاي برنامه مقايسه شده است، اگر كم شده باشد نشان ها از حيث آن شاخص اسـت دهنده كاهش فاصله ميان استان براي دو مقطع ابتدا
.شود كه معرف ميزان پراكندگي است از تقسيم انحراف معيار بر ميانگين حاصل ميCvضريب.و بر عكس



و ميزان تحقق آنابعاد شكاف جنسيتي 9 در برنامه سوم توسعهكاهش

 هاي توسعه جنسيت در برنامه
دربر) 1386(پس از انقالب چهار برنامه پنج ساله توسعه تصويب شده است كه اكنـون نامـه چهـارم آن

.حال اجراست

 برنامه اول
و تأمين رشد اقتـصادي بـود معطوف به بازسازي خرابي) 1368-1372(اولين برنامه پنج ساله توسعه . ها

و و به همين دليل هم هيچ نـشاني از هاي جنسيتي چندان مطرح نبود شكافلذا در آن زمان مسأله جنسيت

و توجه به موضوع آنان در قان و اسناد برنامـه اول البته در مجموعه كتاب. شود ون برنامه مشاهده نمي زنان ها

و  و اقتصادي بـا حفـظ شـئونات خـانواده توسعه به مشاركت بيشتر زنان در امور اجتماعي، فرهنگي، آموزشي

و كاهش باروري زنـانهم. هاي متعالي شخصيت اسالمي زن اشاره شده است ارزش چنين به كنترل جمعيت

و مـشاركت در امـور اقتـصاديو بهب  و اعتالي موقعيت زنان از طريـق آمـوزش ود پوشش تحصيلي دختران

.اشاره شده است

 برنامه دوم
 كـه12دو بار به زنان اشاره شده است يك بار ذيـل تبـصره) 1374-1378(در قانون برنامه دوم توسعه

درآمـد يق پرداخت مستقيم بـه اقـشار كـم مربوط به تخصيص اعتبار براي بهبود تأمين اجتماعي جامعه از طر

و كودكان بي كم است كه در آنجا زنان .اند درآمد محسوب شده سرپرست از جمله مصاديق اقشار

و اختـصاص امكانـات ورزشـي بـراي65چنين تبصره هم ، دولت را مكلف نمـوده تـا نـسبت بـه ايجـاد

و بانوان با توجه به حفظ شئون زن در جام دانش .عه اسالمي اقدام نمايدآموزان دختر

و زنـان در اسناد ضميمه قانون برنامـه نيـز بـه ضـرورت گـسترش تـأمين اجتمـاعي از جملـه كودكـان

هم بي .چنين به لزوم مشاركت بيشتر زنان در امور اجتماعي اشاره شده است سرپرست

 برنامه سوم
و زنان از برنامه سوم است مـاده(ي كه يك ماده مـشخص ويژه هنگامهب. شروع توجه به مسأله جنسيت

مركز امور زنان رياست جمهوري موظـف: گفته شده 158در ماده. به مسأله زنان اختصاص يافته است) 158

و تقويت نهاد خانواده ضمن انجـام است در جهت زمينه  سازي براي ايفاي نقش مناسب زنان در توسعه كشور

ذي مطالعات الزم با همكاري دستگاه  و: تي شـامل ربط اقداما هاي و فرهنگـي شناسـايي نيازهـاي آموزشـي
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و ارتقاي شغلي آنان، تسهيل هاي الزم براي افزايش فرصت ورزشي خاص زنان، ارايه طرح هاي اشتغال زنان

و حمايت از تشكيل سازمان و قضايي زنان .درا به انجام برسانهاي غير دولتي زنان امور حقوقي

 مـاده بـه4در) 2/9/1379مـورخ( قانون برنامه سوم هيأت وزيران 158نامه اجرايي ماده چنين آيين هم

 مركز مشاركت زنان موظف است به منظور ايفـاي نقـش مناسـب زنـان در توسـعه1در ماده. تصويب رسيد

و نهاد خانواده و جايگـاه زنـان در خـانواده، سـازماندهي: اقـداماتي شـامل،كشور كوشـش در تعريـف نقـش

در طرح و هاي مطالعاتي و دينـي، فرهنگـي و نيازهاي زنـان، شناسـايي نيازهـاي آموزشـي  خصوص مسايل

و اصالح امـور ورزشي خاص زنان، شناسايي نيازهاي اساسي اشتغال زنان، ارايه طرح هاي الزم جهت تسهيل

و قضايي زنان، تمهيدات الزم جهت تشكيل توسعه سازمان  هـاي هاي غير دولتي زنان، بررسي زمينـه حقوقي

.م فعاليت اقتصادي زنان را انجام دهدالز

مشاركت زنان موظف به پيگيري امور فـوق، ارايـه گـزارش امور نامه فوق مركز آيين4و3و2در موارد

و تعيين شاخص  و گزارش ساليانه تحوالت هاي مربوط به وضعيت زنان در حوزه عملكرد ساليانه هاي مختلف

مي اين شاخص .باشد ها

 برنامه چهارم
در ذيـل بنـد. بيش از ده بار به كلمه زنان اشاره شـده اسـت) 1384-1388(ر برنامه چهار ساله چهارمد

كم30ماده»د« درآمد از جمله زنان سرپرست خانوار به سـازندگان اين قانون دولت موظف است براي اقشار

.واحدهاي مسكوني يارانه پرداخت كند

هز54در ذيل ماده ينه آموزش ضمن خدمت كاركنان بخصوص زنان تأكيـد شـده اين قانون به پرداخت

به97در ذيل ماده. قانون برنامه سوم درباره زنان عيناً در برنامه چهارم تكرار شده است71ماده. است  قانون

و زنان بي هاي حمايتي اشاره شده سرپرست تحت پوشش دستگاه افزايش مستمري ماهانه خانوارهاي نيازمند

و در ماد  گيـري به توانمندسازي زنان در راستاي برقراري تعامالت اجتمـاعي الزم جهـت شـكل 102ه است

و باالخره ماده   بـه افـزايش مـشاركت زنـان 111فعاليت واحدهاي تعاوني از تكاليف دولت دانسته شده است

.اختصاص دارد



و ميزان تحقق آنابعاد شكاف جنسيتي 11 در برنامه سوم توسعهكاهش

حـ همان طور كه مالحظه مي ساسيت نويـسندگان شود با گذشت زمان از برنامه اول بـه برنامـه چهـارم،

و ضرورت برنامه كه طبعاً انعكاسي از حساسيت  هاي اجتماعي بوده نسبت به مسأله زنان افـزايش هاي جامعه

.يافته است

 هاي پژوهشـ نتايج ملي يافته

 شاخص توسعه انساني
قبل از ورود به اجزاي پژوهش الزم است تحول شاخص كلي توسعه انساني طـي برنامـه سـوم بررسـي

و شـاخص اميـد بـه زنـدگي. شود اين شاخص كه تركيبي از شاخص توليد ناخالص داخلي، شاخص آموزشي

. رسـيده اسـت 1383 در سـال770/0به رقم) سال قبل از شروع برنامه(1378 در سال723/0است از رقم 

اج. درصد افزايش يافته است5/6هاي برنامه شاخص توسعه انساني در ايران حدود طي سال زاي ايـن اما در

از. هايي مشهود است شاخص تفاوت   كاهش داشـته742/0به760/0شاخص اميد به زندگي در طول برنامه

از6/11اما شاخص آموزش طي چهار سال اول برنامه و  رسيده لذا از حيـث825/0به739/0 درصد افزايش

اميـد بـه(شـاخص بهداشـت. دهد سطح آموزشي جامعه را در سطح كشورهاي با سطح آموزشي باال قرار مي

.در طول برنامه با كاهش هم مواجه شده است) زندگي
و اجزاي آن در ايران در طول برنامه سوم)1(جدول  روند شاخص توسعه انساني

 سال
شاخص توليد
 ناخالص داخلي

 شاخص آموزش
شاخص اميد به

 زندگي
شاخص توسعه

 انساني
1378 671/0739/0760/0723/0
1379 680/0729/0767/0725/0
1380 687/0770/0730/0729/0
1381 697/0820/0735/0741/0
1382 720/0825/0738/0761/0
1383 722/0747/0742/0770/0

به دليل پرهيز از تطويل مقاله، از ذكر منبع هر رقم در داخل متن نوشتاري.، جلد اول1384گزارش اقتصادي سال:منبع
و صرف .اً منابع آن در پايان آمده اما در متن اصلي گزارش تحقيق منابع تمامي ارقام به دقت ذكر شده استپرهيز

و شاخص توانمندسـازي ) GDI(شاخص مهم ديگر، شاخص توسعه انساني تعديل يافته برحسب جنسيت

تـوانياست كه در هر دو شاخص بهبودي مشهودي در ايران رخ داده يا حداقل مـ ) GEM(برحسب جنسيت
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 پـيش81 رتبه رتبه ايران در مقايسه با ساير كشورها از GDIدر مورد. گفت شكاف جنسيتي كمتر شده است

. ارتقا يافته است71 به رتبه88 از رتبه GEM. رسيده است1383 در سال74از برنامه به رتبه

و بهداشت شاخص  هاي سالمت
و بهداشت مهم را وضعيت سالمتي طبق محاسبه. گذارد بر اميد به زندگي در بدو تولد مي ترين تأثير خود

به5/69 اميد به زندگي از 1381 تا 1378هاي سازمان مديريت طي سال   افزايش يافته است ولي4/71 سال

از. شكاف طول عمر برحسب جنسيت اندكي به نفع زنان است و مـردان در سـال5/4تفاوت طول عمر زنان

در7/4اول برنامه به مي سال .رسد انتهاي برنامه

و زنـان حـدوداً، سال5اما انتظار برنامه سوم اين بوده كه طي  افـزايش6/1 اميد به زندگي براي مـردان

 سال بوده6/71، 1383بيني اميد زندگي براي سال يعني پيش. يابد اما عمالً كمتر از اين مقدار رخ داده است

مي3/69اما عملكرد و حوادث رانندگي دومين علتاز. دهد سال را نشان و مغزي اولين آنجا كه سكته قلبي

و مير در ايران است به نظر مي  و آلودگي هوا مانع افزايش اميد به زندگي در ايران مرگ رسد رشد شهرنشيني

.شده باشد

و مير در هزار نفر نيز مطابق پيش . است در هزار نفر ثابت مانده6هاي برنامه حدود بيني ميزان خام مرگ

شد1382البته در سال . حدود ده درصد به دليل زلزله بم به اين ميزان افزوده

در20ميزان خام مواليد نيز در حدود  نوزاد در هر هزار نفر جمعيت تقريباً ثابت مانده امـا تفـاوت انـدكي كـه

.ي برنامه بوده استبين داده موجب كاهش رشد جمعيت در پايان برنامه سوم نسبت به پيش كاهش مواليد رخ مي

بيني شـده رشـد جمعيت كل كشور كمتر از ميزان پيش) 1378-1383(طي برنامه پنج ساله سوم توسعه

دهد كه اين امر از يك سو معلول رشد منفي مهـاجرت بـه دليـل بازگـشت پناهنـدگان افغـاني بـه نشان مي 

و از سوي ديگر شدت روند نزولي باروري زنان است كه بيش از  بيني شـده در برنامـه مقادير پيش كشورشان

هاي مهم جمعيتي از قبيل نسبت جنسي، ميانه سني، ميانگين سـني، در نتيجه تقريباً شاخص. سوم بوده است 

و بار تكفل مطابق يا حتي بهتر از برنامه محقق شده است .ضريب جواني



و ميزان تحقق آنابعاد شكاف جنسيتي 13 در برنامه سوم توسعهكاهش

 هاي آموزشي شاخص

يك5باسوادي زنان كشور در از سال اجراي برنامه ساالنه و در مجموع  درصـد6/75درصد بيشتر شده

و هم روستا رخ داده با اين تفاوت كه افزايش در روستا. درصد رسيده است3/80به اين افزايش هم در شهر

مي. بيشتر است  رخ شاخص شكاف جنسيتي نشان دهد كه افزايش سطح باسوادي براي زنان بـيش از مـردان

ا  و نابرابري جنسيتي كمتر شده  درصـد3/90درصد باسوادي در پايان برنامه سوم ميان زنان حدوداً.ستداده

. درصد است4/85و در روستاها6/92اين نسبت در شهرها. اين رقم نزد مردان است

 تقريباً دو برابر شـده اسـت امـا در بقيـه سـطوح تعـداد، طي برنامه،آموزان در مقطع آمادگي تعداد دانش

و در سطوح باالتر كمتر است علـت ايـن آموزان كمتر شده است دانش و اين كاهش در سطوح ابتدايي بيشتر

و پسران نيازمند تحصيل است و كمتر شدن دختران .پديده كاهش رشد جمعيت از حدود دهه قبل

آموزان در همه سطوح براي دختران كمتر بوده كه اين بـه اما نكته مهم اين است كه كاهش تعداد دانش

ش .هاي آموزش عمومي است كاف جنسيتي دو جنس از حيث ويژگيمعناي كمتر شدن

17بيشترين تفاوت ميان دو جنس در مقطع راهنمايي است كه در ابتـداي برنامـه تعـداد پـسران حـدوداً

چنين در ابتداي برنامـههم. درصد رسيده است12درصد بيش از دختران بوده اما در پايان برنامه اين رقم به

و دخ  تران مشغول تحصيل در مقطع متوسطه عمومي تقريباً متناسب با جمعيـت آنهـا در جامعـه تعداد پسران

ريـزش دختـران در مقطـع. انـد بوده اما در پايان برنامه دختران از اين حيث تا حدي از پـسران جلـوتر بـوده 

و ازدواج است اما ريزش پسران به داليل اقتصادي رخ مي .دهد راهنمايي به داليل فرهنگي

مي ثبتنرخ و تصور هـاي دوره رود كه علت اين امر كـاهش مـردودي نام در مقطع ابتدايي كاهش يافته

و اين امر براي دختران چشمگيرتر است ابتدايي است، در مقابل نرخ ثبت  با. نام مقطع راهنمايي افزايش يافته

در مقطـع متوسـطه. مي استنا آموزان ثبت ناشي از افزايش دانش اين امر توجه به روند كلي، بخش مهمي از

از. نام پسران با ريزش زيادي مواجه است ميزان ثبت   درصـد كـل63به طـوري كـه در سـال پايـاني بـيش

.اند دانشگاهي را دختران تشكيل داده آموزان پيش دانش
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و عملكرد برنامه سوم در زمينه شاخص)2(جدول )اهداف كمي(هاي كليدي مقايسه اهداف
و پر  1383ورش عمومي در پايان برنامه بخش آموزش

درصد تحقق عملكرد هدف برنامه عنوان شاخص
7/95 6207 6488)هزار نفر( آموز ابتدايي تعداد دانش
9/97 4410 4505)هزار نفر( آموز راهنمايي تعداد دانش
و پيش تعداد دانش 5/85 3763 4403)هزار نفر( دانشگاهي آموز متوسطه

و بيشتر6ت درصد باسوادي جمعي 1/880/855/96 ساله
ص 1383گزارش اقتصادي سال:منبع . به بعد1167، جلد دوم،

و عملكرد بـا پـيش در مجموع اهداف برنامه سوم در زمينه شاخص بينـي فاصـله هاي فوق تحقق نيافته

از. داشته است  تا5/85ميزان تحقق اهداف فوق دو9/97 درصد و بـراي هـر  جـنس نيـز درصد متغير است

.اهداف مذكور به تناسب محقق نشده است

در مقطـع. كنـد التحصيالن كفه ترازوي آموزش به نفع دختـران سـنگيني مـي در ارتباط با شاخص فارغ

و راهنمايي قبول  اگر نسبت جنـسي ميـان آنهـا را منظـور. شدگان پسر اندكي بيش از دختران هستند ابتدايي

امـا ايـن امـر بـه دليـل تعـداد بيـشتر. انـدد بيشتر از دختران قبولي داشته درص2پسران حدوداً)04/1(كنيم 

آموزان پنج پايـه درصد قبولي دانش. آموزان پسر است در حالي كه درصد قبولي نزد دختران بيشتر است دانش

و بـراي دختـران7/96 در كل كشور براي پسران 1383-1384ابتدايي در سال  در98 درصـد  درصـد اسـت

آموزان پسر در سـه پايـه شود در سال مذكور در كل كشور قبولي دانش هنمايي اين شكاف بيشتر مي مقطع را

چنينهم. درصد است كه تفاوت چشمگيري است7/95 درصد بوده اما اين رقم براي دختران0/89راهنمايي 

جن  سيت اسـت در طول برنامه تفاوت ديگري ميان دو جنس رخ داده كه معرف تحول كيفي آموزش برحسب

ـ فيزيك معرف نوعي برتري كيفي است كـه در پـنج سـال برنامـه  به عنوان مثال تحصيل در رشته رياضي

.شكاف جنسيتي در اين زمينه كمتر شده است

و رسيدن به مشاغل مناسـب هميـشه تحصيالت عالي به عنوان يكي از راه هاي ارتقاي منزلت اجتماعي

شر. مورد توجه بوده است  و در سـال كت دختران در كنكور سراسري از سال روند افزايش هاي گذشـته آغـاز

كننده منجر شد اما ايـن برتـري فقـط در تعـداد نيـست زيـرا به برتري عددي بر تعداد پسران شركت 1377

و9/53) 1378سال(كننده در كنكور دختران شركت  مجـاز(شدگان مرحله اول درصد قبول7/55 درصد كل

دهنـد كـه معـرف كيفيـت برتـر دختـران شدگان نهايي را تشكيل مـي درصد قبول2/57و) به انتخاب رشته 



و ميزان تحقق آنابعاد شكاف جنسيتي 15 در برنامه سوم توسعهكاهش

با وجودي كه مطالعات نشان داده اسـت كـه سـاختار حـاكم بـر. كننده در مقايسه با پسران بوده است شركت

.)1374كلهر،(اي به نفع مردان است كنكور مسابقه

و فني را دختـراند7/32 فقط 1378از جهت ديگر هم در حالي كه در سال رصد داوطلبان رشته رياضي

به اند، اما قبولي داده تشكيل مي .اند درصد افزايش يافته5/38هاي اين رشته از ميان دختران

. ساله افزايش چشمگيري داشته است5هاي دولتي در انتهاي برنامه شدگان دختر دانشگاه نسبت پذيرفته

ا به طوري كه نسبت پذيرفته اما نبايد. درصد رسيده است6/53 به 1378 درصد در سال3/48ز شدگان دختر

و كيفي فراموش كرد كه پسران كماكان در سطوح پيشرفته  ها اكثريت دارنـد امـا در ايـن زمينـه تر دانشگاه تر

.اند دختران نيز در طول برنامه پيشرفت داشته

 هاي اشتغال شاخص

در آمارهاي موجود وضعيت اميدواركننده از يك سـو ميـزان فعاليـت. دهد خصوص زنان نشان نمي اي را

هم) درصد8/11(زنان طي برنامه پنج ساله  و اشتغال هر دو جـنس تغييري نكرده است چنين درصد بيكاري

و بـراي زنـان كـاهش  در ابتداي برنامه تقريباً يكسان بوده اما در پايان برنامه ميزان اشتغال مـردان افـزايش

به5/13مردان از بيكاري. يافته است  از كاهش يافته درصد2/9 درصد  درصـد بـه6/13 امـا بيكـاري زنـان

كه درصد1/17 مي. افزايش است نشانِرسيده هاي جنسيتي در زمينه اشـتغال توان گفت كه شاخص بنابراين

18/0به19/0نسبت فعاليت زنان به مردان از رقم.و بيكاري طي برنامه پنج ساله براي زنان بدتر شده است 

و نسبت بيكاران زن به مرد نيز از رقم دهنـده وجـود افزايش يافته است كه نشان86/1به01/1رسيده است

و نيز عميق .تر شدن آن طي برنامه پنجساله سوم توسعه است شكاف عميق جنسيتي در عرصه اشتغال

ه پنجساله سوم از سهم زنان در طي برنام. در ساختار شغلي نيز تغييراتي را برحسب جنسيت شاهد هستيم

و به بخش عمومي اضافه شده اسـت2/3در اشتغال بخش خصوصي نكتـه مهـم اينكـه. درصد كاسته شده

رغم پايين بودن سطح اشتغال زنان باز هم حدود يك سوم شاغالن آنها كماكان كـاركن فـاميلي بـدون علي

و اين شاخص در طول برنامه نيز تغييـر مزد هستند كه در نهايت پولي بصورت مستقيم به دست آنها نمي  آيد

.ملموسي نكرده است
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به در مجموع مي توان گفت كه تحوالت اشتغال برحسب جنسيت نه تنها به نحو مناسبي در طول برنامه

و بهداشتي پيش رود، بلكه در مواردي هم عقب  در نفع زنان نبوده است، تا همپاي تحوالت آموزشي گردهايي

. جنسيتي مشهود استجهت تشديد شكاف

 هاي تأمين اجتماعي شاخص

 درصد اضافه19شدگان مرد تأمين اجتماعي براساس اطالعات موجود در طول برنامه پنجساله بر تعداد بيمه

از شده اما اين رشد براي زنان بيمه هاي اجباري است كـه بيشترين رشد در بيمه. درصد بوده است37شده بيش

3چنـين رشـد هـم. ار شغلي زنان از حيث تحت پوشش بيمه قرار گرفتن در جامعه است دهنده بهبود ساخت نشان

در. هاي اختياري نزد زنان حكايت از حساسيت بيشتر آنان به تحت پوشش بيمه بودن خود دارد درصدي بيمه اما

.اي يكساني برخوردار نيستند نهايت زنان شاغل در مقايسه با مردان هنوز از وضعيت بيمه

 المللي مقايسه بين-هاي پژوهشفتهيا
هاي جنسيتي در ايران فقط با تعداد معدودي از كشورها صـورت گرفتـه المللي ميان شاخص مقايسه بين

و به لحاظ برخي ويژگي. است يا اين كشورها در سطوح مختلف توسعه هستند منابع درآمد از ها مثل جمعيت

ك. نفتي با ايران اشتراكاتي دارند  و لهستان از كشورهاي آمريكايي،شورهاي اروپايياز ميان  مكزيـك،، اسپانيا

و ونزوئال از كشورهاي خاور دور و منطقـه كره،برزيل و از كـشورهاي همـسايه و مـالزي كـشورهاي جنوبي

و از كشورهاي آفريقايي  و مصر و نيجريه انتخاب شده،پاكستان، تركيه، عربستان، سوريه اند كه هر كدام الجزاير

و ارقام اين مقايسه نيز از گـزارش توسـعه انـساني. هايي با ايران دارند مابيش شباهتك و 1998هـاي سـال آمار
. استخراج شده است3يونسكوو2المللي كارو آخرين گزارش سازمان بين12006

1 . UNDP 
2 . ILO 
3 . UNESCO 



و ميزان تحقق آنابعاد شكاف جنسيتي 17 در برنامه سوم توسعهكاهش

 شاخص توسعه انساني

ا2/5يا037/0 حدود 2004 تا 1998هاي طي سال يـران اضـافه شـده درصد به شاخص توسعه انساني

و. است و پاكستان بيشتر است اما در مقايسه با سـوريه و عربستان گرچه اين رشد از ارقام مشابه براي تركيه

و ديگر كشورهاي منتخبي كه در سطح باالتري از توسعه بهمصر . كمتر است، ايران قرار دارند نسبت

736/0 برابـر 2004 شـاخص در سـال يافته برحسب جنسيت ايـن در مورد شاخص توسعه انساني تعديل

 بـوده018/0، 1998اين تفاوت در سال. كمتر از شاخص توسعه انساني در همان سال است010/0بوده كه

در كه نشان دهنده بهبود بيشتر وضعيت زنان در مقايسه با مردان در ايران است اما در مجموع تفاوت مـذكور

و اسال .مي كمتر استايران در مقايسه با كشورهاي منطقه

 درصـد شـاخص7/43 حدود 2004در ايران در سال ) GEM(ميزان شاخص توانمندسازي برحسب جنسيت

و70توسعه انساني در همين سال بوده در حالي كه اين نسبت براي كشورهاي اروپايي و آمريكاي التين  درصد

و نيز پاكستان هـم نسبت مذكور در ايران از كشورهاي آسيا. درصد است60مكزيك هم باالي ي جنوب شرقي

و اسالمي در وضعيت بهتري قرار دارد پايين .تر است اما در مقايسه با ديگر كشورهاي منطقه

و بهداشت شاخص  هاي سالمت

و بهداشت اميد به زندگي است كه ميزان آن براي زنا مهم ن ايران حتي در مقايسه ترين شاخص سالمت

و مـردان. طراز خود اندكي كمتر است با كشورهاي هم در اكثر كشورهاي منتخب فاصله اميد به زندگي زنان

. درصد است5/4 درصد است در حالي كه در ايران12تا5

مي شاخص و كودكان زير پنج سال نشان و مير نوزادان زير يك سال دهد هاي بهداشتي ديگر مثل مرگ

و عربستان قرار دارد اما در مقايسه با كشورهاي جنوب شرقي آسيا شاخصك و سوريه ه ايران در رديف تركيه

.سالمت مذكور در ايران وضعيت مناسبي ندارد

به شاخص ديگر مرتبط با سالمت تعداد زايمان هاي يك زن است كه در طي سه دهه مقدار آن در ايران

ا. يك سوم رسيده است  و نيز كرهاين كاهش در جنوبي بيش از ديگر كشورهاي منتخب است به نحـوي يران

.يافته قرار داده است كه ايران را از لحاظ اين شاخص در مرز كشورهاي توسعه
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 هاي آموزشي شاخص

و آسياي جنوب شـرقي نـسبتاً باالسـت در. ميزان بيسوادي نزد زنان ايراني در مقايسه با آمريكاي التين

و اسالمي بجز تركيه مقايسه با كشورها بهبود تحـول شـاخص. در وضعيت بهتري قرار دارد، ايراني منطقه

سواد در اكثر كشورهاي مورد بررسي بهتر از ايران بوده اما شكاف جنسيتي از نظر سواد در ايران در مقايسه با 

.كشورهاي اسالمي كمتر است

ب در مورد نرخ ثبت از ايران وضع بهتـري) بجز عربستان(ررسي نام در مقطع ابتدايي همه كشورهاي مورد

و اسـالمي. دارند اما نكته مهم اينكه شكاف جنسيتي در ايران وجود ندارد در حالي كه در كشورهاي منطقـه

.اين شكاف ملموس است

نام در مقطع دبيرستان براي دختران در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي منتخب در حد نسبتاً نرخ ثبت

ق  در. رار دارد مطلوبي اما در اين مورد نيز تحـوالت مـورد بررسـي در ايـران چـشمگيرتر از تحـوالت مـشابه

.كشورهاي منتخب نيست

و بـه نرخ ثبت نام در آموزش عالي در ايران با كشورهاي پيشرفته فاصله زيادي دارد اما روند آن افزايشي

و اين روند در كليه كشورهاي مورد برر  ايـران از حيـث ايـن. شـود سـي مـشاهده مـي نفع دختران بوده است

و روند تحول آن در وضعيت ميانه قرار دارد .شاخص

 هاي اشتغال شاخص

و بهداشت در كشورهاي مختلـف كمتـر ارايـه شـده شاخص و بيكاري در مقايسه با آموزش هاي اشتغال

و در نتيجه امكان مقايسه در اين زمينه كمتر است  مي. است ،شود كه طي دوره بررسـي با وجود اين مشاهده

و حتي كشورهاي در حال توسعه تا حـدي كـاهش يافتـه امـا در شاخص درصد فعاليت زنان در سطح جهان

.ايران بهبود يافته است

 تأمين اجتماعي

در شاخص و دقت كافي برخوردار نيست، در نتيجـه هاي تأمين اجتماعي حتي در سطح ملي نيز از اعتبار

گ سطح بين  و بـا اعتبـار ذشت زمان الزم است كه اين شاخص المللي نيز و مـنظم ها به صورت سري زمـاني



و ميزان تحقق آنابعاد شكاف جنسيتي 19 در برنامه سوم توسعهكاهش

 نسبت درآمد زنـان بـه مـردان بـوده،در ذيل مفهوم فوق تنها شاخص در دسترس. كافي در اختيار قرار گيرد

و نيـز ويژگـي. است . هـاي فرهنگـي مربـوط اسـت شكاف درآمدي به نحو ملموسي با سطح توسعه جامعـه

و و برزيل بيشترين نسبت عربستان و لهستان را مصر كمترين نسبت درآمدي زنان به مردان را دارا هستند ها

و منطقه قرار دارد و تا حدودي بهتر از كشورهاي اسالمي .دارند، ايران نيز در ميانه اين دو حد

 مقايسه استاني-هاي پژوهش يافته

 در مورد يك شـاخص Cvاگر. انجام گرفته است يا ضريب پراكندگي Cvها برحسب شاخص مقايسه استان

و برعكس كمتر شده باشد به معناي آن است كه تفاوت ميان استان .ها از حيث آن شاخص كمتر شده است

 شاخص توسعه انساني

از)3/9(برحـسب جنـسيت ) HDI( براي شاخص توسعه انـساني Cvضريب پراكندگي تـا حـدي كمتـر

ها برحـسب به عبارت ديگر تفاوت ميان استان).3/11(است ) GDI(ت ضريب تعديل شده آن برحسب جنسي 

و نابرابري جنسيتي بيش از نابرابري توسعه .اي است شاخص اخير بيشتر است

مي1383و 1375هاي براي سال HDIمقايسه شاخص سو نشان  مقدار اين شـاخص در دهد كه از يك

مي اين فاصله افز و از سوي ديگر تفاوت  براي GDIشاخص. ها شديداً كاهش يافته است ان استان ايش يافته

و تحول آن نمي1383سال .توان داشت به طور رسمي محاسبه نشده است لذا اظهارنظري درباره تغيير

م و شاخص درآمدي در سـال HDIلفهؤمقايسه سه  نـشان 1375 يعني اميد به زندگي، شاخص آموزشي

و ها برحسب اميد دهد كه تفاوت استان مي  به زندگي كمتر از تفاوت آنهـا برحـسب شـاخص آموزشـي بـوده

م 1383اما در سال. تفاوت برحسب شاخص درآمدي نسبتاً زياد بوده است لفـه در ميـانؤ، از يك سو هر سه

در اند، اما تفاوت ميان استان هاي كمتري مواجه ها با تفاوت استان ها برحسب شاخص آموزشي از اين تفـاوت

و برابري شاخص آموزشي ميان استان زمينه اميد به  ام. ها مشهودتر شده است زندگي كمتر شده ر نـشان اين

به مي و سياست دهد كه در اين فاصله اي توجـه هـاي منطقـه هاي بهداشتي براي تعديل تفاوت ارايه خدمات

و سياستشده است تا ارائهكمتري  .ها در عرصه آموزش اين خدمات
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و بهداش شاخص تهاي سالمت

و بهداشت اميد به زندگي است اصلي دهـد متوسـط ايـن نتايج استاني نـشان مـي. ترين شاخص سالمت

 حـدود يـك سـال افـزايش يافتـه اسـت امـا پراكنـدگي آن كـاهش 1381 تـا 1375هاي شاخص طي سال 

لـذا انـد هايي كه اميد به زندگي آنها كمتر بوده افـزايش بيـشتري داشـته يعني استان. چشمگيري داشته است

.ها از حيث اين شاخص كمتر شده است شكاف ميان استان

ي اسـت كـه بجـاي ايـن شـاخصرهاي مهم براي سنجش وضع بهداشت زنـان، بـارو يكي از شاخص

 حدود يك نفر از بعد خـانوار 1385و 1375هاي طبق سرشماري سال. توان از بعد خانوار نيز استفاده كرد مي

از. استكم شده كه رقم بسيار قابل توجهي . رسيده است19/4به05/5يعني ميانگين بعد خانوار

 هاي آموزشي شاخص

 به نحو چشمگيري افزايش يافته 1383 تا 1375هاي ميزان باسوادي براي زنان برحسب استان طي سال

 يعنـي بـه نـصف 1383 در سـال2/7 به 1375 در سال8/15اما مهمتر اينكه ميزان پراكندگي از رقم. است

و زنان از حيث باسوادي از رقم.ه است رسيد  در سال12/1 به 1375 افزايش در سال27/1فاصله بين مردان

كه. ميزان پراكندگي نيز به كمتر از نصف رسيده است. رسيده است 1383 هـايي كـه اسـتان در به اين معني

ز تفاوت ميزان بي  و مردان زيادتر بوده، طي اين فاصله ماني كاهش بيشتري در ايـن سوادي يا باسوادي زنان

ها جهش بيشتري از حيث باسوادي در مقايسه بـا به عبارت ديگر زنان در اين استان. شود تفاوت مشاهده مي 

.اند هاي ديگر داشته استان

و پسر در هر هزار نفر جمعيت طي سـال ها از نظر تعداد دانش ضريب پراكندگي استان هـاي آموزان دختر

.هاي كشور است است كه دليل اصلي آن تفاوت رشد جمعيت استانبرنامه افزايش يافته 

آموزان دختر به پسر طي فاصـله زمـاني برنامـه نسبت دانش ) Cv(نكته مهم كاهش چشمگير پراكندگي

و نـابرابري دهنده نزديك شدن ارقام اين شاخص در استان است كه نشان  و كـم شـدن فاصـله هاي مختلف

.ها است ميان استان

در آموزان مقطع راهنمايي در هر دو جنس طي سال هش تعداد دانش روند كا هاي برنامه مشابه اين رونـد

يكـي اينكـه آثـار. دو دليل براي اين رويداد وجـود دارد. مقطع ابتدايي است، اما شدت كاهش آن كمتر است 



و ميزان تحقق آنابعاد شكاف جنسيتي 21 در برنامه سوم توسعهكاهش

و دليل ديگ ر هم گـسترش كاهش رشد جمعيت در اين مقطع سني به شدت مقطع ابتدايي تأثير نداشته است

مي آموزش در مقطع راهنمايي در استان در هاست كه در نتيجه توان گفت كه شاخص مـذكور بـراي پـسران

كمتـر)1/31 بـه3/39از(9/20و براي دختـران فقـط)3/36به5/48از( درصد2/25مقطع زماني بررسي 

و پسران در مقطع. شده است  هاي برنامـه راهنمايي طي سال اين امر مبين آن است كه فاصله ميان دختران

و نزديك به هم شده است .سوم كم

و باز هم ايـن برنامهآموزان مقطع متوسطه نسبت به ابتداي روند كاهشي در تعداد دانش  قابل توجه است

اما نكته مهم بيشتر بودن پراكنـدگي. است) درصد7/16(بيش از دختران) درصد0/21(كاهش براي پسران

و راهنمـايي اسـت كـه نـشان ) Cvضريب(ص ارقام اين شاخ  دهنـده بيـشتر بـودن نسبت به مقطع ابتـدايي

.هاي مختلف است هاي اين شاخص در استان تفاوت

 تقريباً ثابت بوده اما براي مردان سـير نزولـي 1384 تا 1378تعداد داوطلبان زن كنكور سراسري از سال

ها تغييـر هاي اين شاخص برحسب استان تفاوت. تر است شدگان بارز اين تفاوت در سطح پذيرفته. داشته است

و نشان مي  و ضريب پراكندگي تقريباً در يك روال است ها بـه دهد كه تحول مذكور در استان چنداني نكرده

.نسبت مشابه بوده است

 اشتغال
مي متوسط ميزان فعاليت زنان برحسب استان طي سال نـ هاي برنامه اندكي افزايش نشان سبت دهد امـا

و زنان در ايـن فاصـله بـه. فعاليت زنان به مردان تغييري نداشته است  اين امر به معناي آن است كه مردان

و نيز نسبت فعاليت زنان. اند نسبت يكساني افزايش فعاليت داشته  از سوي ديگر پراكندگي ميزان فعاليت زنان

ها ند، به عبارت ديگر عدم توازن ميان استانا درصد افزايش پراكندگي مواجه شده10در هر دو مورد با حدود 

.ها بيشتر شده است از حيث اين شاخص

ها در طول برنامه اندكي كمتر شـده اسـت، امـا در پايـان برنامـه متوسط شاخص بيكاري برحسب استان

به عبارت ديگـر كـاهش رقـم بيكـاري در طـول. درصد بيش از مردان است90متوسط بيكاري زنان حدوداً 

بدون اينكه بيكاري جديد زنان ناشي از افزايش نرخ فعاليـت آنـان.ه بيشتر شامل حال مردان شده است برنام

هـا در پايـان برنامـه تـا حـد زيـادي كـم نكته ديگر اينكه پراكندگي نرخ بيكاري زنان برحسب استان. باشد

از هايي كه داراي نرخ باالتر بيكاري بـوده به عبارت ديگر استان. شود مي و در عـوض انـد،  نـرخ آنهـا كاسـته
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اند، احتماالً به دليل ورود نيروهاي جديد به بازار كار داراي هايي كه داراي نرخ پايين بيكاري زنان بوده استان

.اند نرخ بيكاري باالتري نسبت به ابتداي برنامه شده

 تأمين اجتماعي

ا متوسط نسبت بيمه هاي برنامه رشـد ها طي سال ستانشدگان زن به ازاي هر هزار نفر جمعيت كشور در

و چشمگيري داشته است، اما اين افزايش واجد اين ويژگي هم است كه در استان  ص هايي كه شـاخ مشخص

و ضـريب پراكنـدگي ايـن شـده اسـت هاي ديگر تجربه در مقايسه با استان مذكور كمتر بوده، رشد بيشتري

از زن به مرد نيز طـي سـال شدگان شاخص نسبت تعداد بيمه.شاخص نيز كم شده است 68/7هـاي برنامـه

و تغيير چشمگيري را نـشان مـي47/9درصد به هش تفـاوت در دهـد كـه نكتـه مهـم آن كـا درصد رسيده

.هاي مختلف است استان

و پراكندگي شاخص)3(جدول  هاي مورد مطالعه تحول ميانگين
 CV*ميانگين سال

HDI 711/03/9

GDI 
1375 

536/00/11
HDI 1383 719/09/3

1375 686/07/5 اميد به
713/09/3 1383زندگي

1375 712/00/9
841/00/3 1383آموزشي

1375 736/02/16

هاي توسعه انسانيـ شاخص1

هاي شاخص
HDI 

602/04/6 1383درآمدي
1375 11/677/3 09/686/2 1381 اميد به زندگي زنان
1375 0288/176/0 نسبت اميد به زندگي زنان

0227/169/0 1381 به مردان
و مير مادران 5/411/56 1375 مرگ

1375 05/587/9

وـ شاخص2 هاي سالمت
 بهداشت

19/423/10 1385 متوسط افراد خانوار
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 CV*ميانگين سال
1375 35/618/15 59/782/7 1383 باسوادي زنان
1375 27/12/10 12/15/4 1383 باسوادي مردان به زنان

5/759/12 پسر
 1378- 1379 دختر

4/687/11
7/483/18 پسر

تعداد
آموزان دانش

 ابتدايي
 1383- 1384 دختر)هزار نفر(

4/452/17
1379 -1378 8/909/3 آموزان دختر نسبت دانش

3/930/2 1383- 1384 به پسر
5/487/10 پسر
3/390/14 1378- 1379 دختر
3/362/15 پسر

تعداد
آموزان دانش

 1383- 1384 دختر راهنمايي
1/318/15

2/378/18 پسر
0/330/20 1378- 1379 دختر
4/290/18 پسر

تعداد
آموزان دانش

5/279/18 1383- 1384 دختر متوسطه
28/19/35 زن
02/14/30 1378 مرد
28/26/31 زن
50/17/30 1383 مرد
61/26/27 زن

شدگان پذيرفته
 كنكور

 1384 مرد
66/15/29

1378 5/128 2/26
1383 2/155 5/21

 هاي آموزشيـ شاخص3

شدگان پذيرفته
7/19 4/161 1384 زن به مرد

1378 3/188/39 بت فعاليت زنان به نس
4/189/44 1383 مردان

1378 8/130 0/74
ـ اشتغال4

نسبت بيكاري زنان به
5/42 5/189 1383 مردان

1378 68/74/31 به نسبت بيمهـ تأمين اجتماعي5 شدگان زن
47/98/5 1383 مرد

ميدر ميانگين كل كشور وزن. ميانگين در جدول فوق مساوي ميانگين كل كشور نيست* امـا. شود هر استان در محاسبه ميانگين كلي منظور
و صرفاً براي اندازه منظور شدهمورددر اين جداول ميانگين حسابي برحسب هر استان به عنوان يك  . قابل استفاده استCV گيري اند
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 گيري نتيجه

 هاي توسعه جنسيت در برنامه
و شـكاف در برنامه اول توسعه به طور مستقيم به مسأله جنـسي . هـاي جنـسيتي پرداختـه شـده اسـتت

.دستاوردهايي هم در پايان برنامه به دست آمده است

در برنامه به طور مستقيم به مسأله زنان پرداخته شده است، اما در فضاي كلي برنامه نوعي نگاه بدبينانـه

و جنسيت وجود داشته است  و شروع برنامه سوم مصادف با پرداختن جدي. به موضوع زنان  بـه مـسأله زنـان

در. از اين رو در موارد مختلف برنامه به ايـن مـسأله اشـاره شـده اسـت. هاي جنسيتي است لزوم رفع شكاف

و ماده برنامه چهارم نيز روال برنامه سوم اندكي گسترده  آن اختصاصاً به موضـوع زنـان 111تر پيگيري شده

مي. اشاره دارد ريـزان بـهن از برنامه اول به چهارم حساسيت برنامه شود كه با گذشت زما در مجموع مشاهده

و برنامه  و تشكيالت و تصويب مواد قانوني، نهادها و به موازات تدوين و زنان بيشتر شده هاي مسأله جنسيت

.متناظر براي تحقق اين هدف هم به وجود آمده است

 نتايج ملي

هـاي توسـعه ته است اما همزمان شاخصايران در طول برنامه افزايش ياف) HDI(شاخص توسعه انساني

ويـژه مـوردهب) GEM(و شاخص توانمندسازي برحسب جنسيت ) GDI(يافته برحسب جنسيت انساني تعديل 

 در طول برنامـه سـوم بهبـود، اميد به زندگي،ترين شاخص سالمتي مهم. اند اخير بهبودي قابل توجهي يافته 

و اين بهبودي به نفع زنان است اما در - هر حال اميد به زندگي مطابق اهداف تعيين شده در برنامه پنج يافته
و مير نيز تا حدي مطابق با پيش. ساله سوم نيست و مرگ و ولد .ها بوده است بيني زاد

 بيـشتر شـده، ساالنه به اندازه يك درصد،در حوزه آموزش سطح باسوادي زنان در طول برنامه به نحو ملموسي

در. است و نيـز آمـوزش عـالي مـشهود كليه سطوح آموزش عمومي از ابتدايي تا پيش مشابه اين تحول دانـشگاهي

. درصد اهداف از پيش تعيين شده برنامه سوم محقق شده است95به طور كلي به طور متوسط حدود. است

اما شكاف جنسيتي در زمينه اشتغال در طول برنامه سوم عموماً تشديد شده است اين شـكاف در حـدي

و مردان نرخ است كه  اند در پايان برنامه نـرخ بيكـاري هاي بيكاري مشابهي داشته اگر در ابتداي برنامه، زنان

مشكل اصلي در ساختار شغلي ايران، فـراهم نبـودن زمينـه بـراي ورود. برابر مردان شده است2زنان حدود 
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 نرخ بيكاري زنان در پايان برنامـه پـنج در اين زمينه. اند براي بار اول وارد بازار كار شوند زناني است كه آماده

.برابر مردان بوده است

 به لحاظ تـأمين اجتمـاعي در طـول برنامـه، آنها آميز شدن ساختار شغلي عليه زنان رغم تبعيض اما علي

از. اند وضعيت بهتري پيدا كرده  درصد ابتداي برنامه بـه7/7به طوري كه زنان تحت پوشش تأمين اجتماعي

.اند پاياني برنامه رسيده در سال8/8

 مقايسه با كشورهاي ديگر

طي برنامـه پنجـساله سـوم وضـع ) GDI(به لحاظ شاخص تعديل شده توسعه انساني برحسب جنسيت

در زمينه شاخص توانمندسازي برحسب جنـسيت. ايران تا حدي نسبت به كشورهاي منطقه بهبود يافته است 

)GEM (و بخشي از كشورهاي در حال توسعه زياد است يافتهنيز فاصله ايران با كشورهاي توسعه.

و حتي از كشورهايي كـه مهم ترين شاخص سالمت يعني اميد به زندگي براي زنان ايران مناسب نيست

و مصر(تر از توسعه انساني از ايران هستند، در رده پايين  هـاي ديگـر سـالمت شاخص. تر است پايين) سوريه

و مير كودكان نيز  در مقايسه با ديگر كشورها تغيير ملموسي در طـول برنامـه نداشـته اسـت، امـا چون مرگ

.ترين تحول در ايران در مقايسه با ساير كشورها كاهش باروري است مهم

ب بيهشاخص آموزشي زنان در سطوح پايين و آسـياي ويژه سوادي، در مقايسه با اروپا، آمريكـاي التـين

وا با افزايش سطوح تحصيلي وضعيت زنان در ايران بهبود مـي جنوب شرقي در وضع مطلوبي نيست، ام  يابـد

درهم. شود حتي شكاف كمتر مي  چنين شكاف تحصيلي در مقطع آموزش عالي در ايران با سـرعت بيـشتري

.مقايسه با اكثر كشورها تغيير كرده است

تـأمين اجتمـاعي آمـار در زمينـه. نرخ بيكاري زنان در ايران همچون اكثر كشورها بيش از مردان اسـت

و قابل مقايسه كمتر در دسترس است  ترين آنها شكاف درآمدي است كه وضـعيت ايـران در مـرز مهم. معتبر

و در حال توسعه است كشورهاي توسعه .يافته

 مقايسه استاني

ها از حيث شاخص توسعه انساني در طول برنامه كمتر اما از حيث شـاخص توسـعه انـساني تفاوت استان

.يل شده بيشتر شده استتعد
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و از پراكندگي بين استان ك اميد به زندگي در طول برنامه بهبود يافته از بعـد خـانوار. شـده اسـت استهها

در اكثـر شـاخص. يك نفر كاسته شده است) 1375-1385(طي ده سال  هـاي آموزشـي برحـسب جنـسيت

. يافته استهاي استاني نيز كاهش ها نه تنها بهبود يافته بلكه شكاف استان

و نيز نسبت فعاليت زنان به مردان تغييري در طول برنامه نمي بينيم، همچنان كـه در زمينه فعاليت زنان

شـدگان زن بـه عنـوان متوسط تعـداد بيمـه. هاي استاني نيز در طول برنامه تغيير چنداني نكرده است تفاوت

.ها كم شده است نكه پراكندگي بين استانشاخص تأمين اجتماعي در طول برنامه سوم بهبود يافته ضمن اي

هاي جنسيتي در قالـب توان مدعي شد كه اگرچه اراده مشخصي براي كاهش شكاف به طور خالصه مي

برخي مواد برنامه سوم محقق شده است، اما فرآيند رخ داده در سطح جامعه بيش از آنكه محصول ايـن اراده 

ا  هاي بخش اين نتيجه را از تفاوت فاحش در شاخص. راده حاكم استباشد، ناشي از روند كلي جامعه، فارغ از

و اشتغال مي  نتـايج آن بـا تفـاوت توان ديد، تفاوتي كه نـه تنهـا كـاهش نيافتـه، بلكـه افـزايش هـم يافتـه

.هاي برنامه سوم زياد است بيني پيش

 منابع
و پرورش سال تحصيلي مريزي، توسع، معاونت برنامه1378-1379آمار آموزش و و بودجـه؛ ديريت؛ دفتر آمار، برنامـهه  ريـزي

.1379تهران، خرداد
و پرورش سال تحصيلي و مديريت؛ دفتر آمار، برنامـه ونت برنامه، معا1383-1384آمار آموزش و بودجـه؛ ريزي، توسعه  ريـزي

.1384تهران، خرداد
و گزيـده، جدول 1994 گزارش توسعه انساني)1374(برنامه توسعه سازمان ملل متحد در[اي از مـتن، هـا مركـز] ترجمـه شـده

و انتشارات ـ اجتماعي و بودجه، مركز مدا:ـ تهران.مدارك اقتصادي و انتشاراتسازمان برنامه ـ اجتماعي .رك اقتصادي
راد، صـديقه شـكوري:راد، ويراسـتاران صـديقه شـكوري: دبيـر مجموعـه)1380(توسعه مشاركت زنان در آمـوزش عـالي

ك  و برنامـه:ـ تهران.ريميمحمدعلي و اجتمـاعي؛ دفتـر مطالعـات و فناوري، معاونت فرهنگي ريـزي وزارت علوم، تحقيقات
.و اجتماعيفرهنگي 
و فرهنگـي: قانون برنامه سوم در نظم حقوقي كنوني)1380(جاللي، سعيد مشتمل بر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي

و مصوبات شوراي عالي اداريهنام جمهوري اسالمي ايران، آيين  و سـازمان: ــ تهـران.هاي اجرايي، قوانين مربوط مـديريت
و انتشاراتريزي كشور، معاونت امور پشتيب برنامه .اني، مركز مدارك علمي

و بودجه و بودجـه،1378اولين گزارش ملي توسعه انساني جمهوري اسـالمي ايـران)1378(سازمان برنامه بـا[ سـازمان برنامـه
و بودجه، مركز مدار:ـ تهران.سازمان ملل متحد] مكاريه و انتشاراتسازمان برنامه ـ اجتماعي .ك اقتصادي

و بودجه، دفتر اقتصاد كالن و همـاهنگي، دفتـر 1379 گزارش اقتصادي سال)1381(سازمان برنامه ، معاونـت امـور اقتـصادي
و بودجه، مركز مدارك:ـ تهران.اقتصاد كالن و انتشارات، سازمان برنامه ـ اجتماعي ).دو جلد( اقتصادي
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و بودجه و فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران،: سند برنامه)1378(سازمان برنامه -1383برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي
و بودجه، مركز مدار:ـ تهران. اليحه برنامه3، پيوست شماره 1379 و انتشارات،سازمان برنامه ـ اجتماعي .دو جلدك اقتصادي

و بودجه و فرهنگـي جمهـوري سياست)1378(سازمان برنامه و رهنمودهاي كلـي برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي ها
و بودجه، مركز مدار:ـ تهران.پيوست شماره يك اليحه برنامه سوم: اسالمي ايران و سازمان برنامه ـ اجتمـاعي ك اقتـصادي

.انتشارات
و بودجه و فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران،)1377(سازمان برنامه ، 1374-1378قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي

و بودجـه، مركـز مـدا: تهـرانــ مجلس شوراي اسالمي20/9/1373مصوب و سـازمان برنامـه ـ اجتمـاعي رك اقتـصادي
.انتشارات

و بودجه ) 1379-1383(و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي)1382(سازمان برنامه
و برنامه:ـ تهران.با اعمال آخرين اصالحات و ريزي كشور، معاونت امـور پـشتيب سازمان مديريت اني، مركـز مـدارك علمـي

.انتشارات
و بودجه و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران)1377(سازمان برنامه -1383، مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي

ت.1379 و انتشارات، جلد سوم: هرانـ ـ اجتماعي و آينـده. سازمان برنامه بودجه، مركز مدارك اقتصادي روند گذشته، جـاري
).1375-1385( ساله جمعيت ايران10نگري 

و بودجه و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران،)1377(سازمان برنامه -1383 مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي
و انتشاراتسا:ـ تهران1379 ـ اجتماعي و بودجه، مركز مدارك اقتصادي .زمان برنامه

و برنامه و مديريت اقتصاد كـالن ريزي كشور، دفتر برنامه سازمان مديريت در،)1385(ريزي مجموعـه اسـناد ملـي توسـعه
و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران، معاو،برنامه چهارم توسعه اقتصادي  و همـاهنگي، دفتـر اجتماعي نـت امـور اقتـصادي

و مديريت اقتصاد كالن برنامه و برنامـه:ـ تهران.ريزي و منـابع سازمان مديريت ريـزي كـشور، معاونـت امـور اداري، مـالي
و جلد دوم و انتشارات، جلد اول .انساني، مركز مدارك علمي، موزه

و برنامه سا)1382(ريزي كشور سازمان مديريت سـاله اول برنامـه سـومو نظـارت بـر عملكـرد سـه 1381ل گزارش اقتصادي
و برنامه:ـ تهران.توسعه و انتشارات سازمان مديريت ).سه جلد(ريزي كشور، معاونت امور پشتيباني، مركز مدارك علمي

و برنامه ــ.سـوم توسـعهو نظارت بر عملكرد چهار سال اول برنامـه 1382گزارش اقتصادي سال) 1383(ريزي كشور سازمان مديريت
و برنامه: تهران و مدارك تخصصي، سازمان مديريت و مالي، دفتر انتشارات علمي ).دو جلد(ريزي كشور، معاونت امور اداري

و برنامه ــ.ساله برنامه سـوم توسـعهو نظارت بر عملكرد پنج 1383 گزارش اقتصادي سال)1384(ريزي كشور سازمان مديريت
بر: تهران و و انتـشارات نامهسازمان مديريت و منابع انساني، مركز مدارك علمي، موزه ريزي كشور، معاونت امور اداري، مالي

).سه جلد(
و نظارت بر عملكرد سـال دوم برنامـه توسـعه، سـال)1381(ريزي كشورو برنامه سازمان مديريت ــ.1380 گزارش اقتصادي

و برنامه: تهران و انتشارات، پشتيبا كشور، معاونت امورريزي سازمان مديريت ).دو جلد(ني، مركز مدارك علمي
و برنامه و)1380(ريـزي كـشور سازمان مديريت  گـزارش نظـارت سـال اول اجـراي برنامـه سـوم توسـعه، سـازمان مـديريت

و برنامه:ـ تهران.ريزي كشور برنامه و انتش سازمان مديريت .اراتريزي كشور، معاونت امور پشتيباني، مركز مدارك علمي
.كوير:ـ تهران. ترجمه حسين راغفر توسعه به مثابه آزادي،)1381(سن، آمارتيا كومار

و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ـايت(و ضـمايم آن، اجتمـاعي و سـازمان س  مـديريت
).ريزيبرنامه

و فرهنگي جمهـور قانون برنامه دوم توسعه ا اقتصادي، اجتماعي و سـايت(و ضـمايم آن يـراني اسـالمي  سـازمان مـديريت
).ريزيبرنامه
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و فرهنگ، ترجمه احمد عليقليان، افشين خاكباز، حسن چاوشـيان، ويراسـتار)1380(كاستلز، مانوئل  عصر اطالعات، اقتصاد، جامعه
.طرح نو، سه جلد:ـ تهران.علي پايا
بنـدي آزمون تئوري دفـاع از سـهميه(شجويان سهميه مناطق در كنكور سراسري مقايسه كاركرد تحصيلي دان)1374(كلهر، سميرا
م)مناطق و برنامهسسهؤ، .ريزي آموزش عالي پژوهش

و مركـز آمـار ايـر: ــ تهـران.1355-1380هاي كليدي نيروي كار در ايران، شاخص)1383(مركز آمار ايران ان، دفتـر انتـشارات
.رساني اطالع

و مير كودكان در ايران)1382(مركز آمار ايران و شاخص: مرگ ، مـديريت مركـز آمـار ايـران: ــ تهـران.1335-1400هـا روندها
و اطالع .رساني انتشارات

.سازمان سنجش:ـ تهران.آموزش كشور، روابط عمومي سازمان سنجش 1378 كارنامه آزمون سراسري سال)1379(وزارت علوم
.سازمان سنجش:ـ تهران.آموزش كشور، روابط عمومي سازمان سنجش 1383سال كارنامه آزمون سراسري)1383(وزارت علوم
.سازمان سنجش:ـ تهران.، روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور1384 كارنامه آزمون سراسري سال)1384(وزارت علوم

و امور اجتماعي و سياسـتري، معاونت برنامه1384 سالنامه آماري نيروي انساني سال)1385(وزارت كار ي گـذار زي منابع انـساني
.ـ تهران.اشتغال

 www.sci.org.ir: سايت مركز آمار ايران
و برنامه  www.mporg.ir: ريزي سايت سازمان مديريت

و امور اجتماعي  www.irimlsa.ir: سايت وزارت كار
 www.worldbank.com: سايت بانك جهاني

 www.unesco.org: سايت يونسكو
 www.ilo.org: لمللي كارا سايت سازمان بين

 www.undp.org:سايت برنامه توسعه سازمان ملل متحد


